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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT-REBEl AL GOLF DE ROSES 

S8 Etapa: MOLÍ NOU (RIU RIALB) - SANT ANDREU DEL PUIG DE RIALB 
CORTruDA - LA MORA - PERAMOLA 

25 de febrer 1996 

HORARI PREVIST 

Sortida de Vilanova i la Geltrú. 6 h 

Ponts. Esmorzar. 8.30 h 
Sortida cap al Molí Nou. 9 h 

MoU Nou. Inici de l'etapa. 9.30 h 

Sant Andreu. Reagrupament i visita. 10 h 
10.20 h 

Casa de Vila-rúbia ll. Reagrupament. 11.30 h 
11.40 h 

Can Bemadí. Cortiuda. Reagrupament i visita. 12.20 h 
12.40 h 

La Mora. Reagrupament. 13.10 h 
13.15 h 

Peramola. Final de l'etapa. Dinar. 14.35 h 
Sortida cap a Vilanova. 17 h 

Vilanova i la Geltrú. 19.30 h 

Notes.-

** Esmorzarem a Ponts i després continuarem fms al Molí Nou. Dinarem a Peramola. 

** Tot i que no queden a peu de camí visitarem Sant Andreu del Puig de Rialb i Cortiuda. 

** Cal advertir que en aquesta etapa pràcticament no hi ha cap marca. 

** Si us plau, sigueu puntuals, respecteu els reagrupaments i vigileu que hi sigui tothom. 
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SECCIÓ DE SENDERS 
AE TALAIA 

DEL CONGOST DE MONT -REBEl AL GOLF DE ROSES 

sa Etapa: MOLÍ NOU (RIU RIALB) - SANT ANDREU DEL PUIG DE RIALB 
CORTIUDA - LA MORA - PERAMOLA 

25 de febrer 1996 

Horari 
Parcial Total 

0. 00 0. 00 

DESCRIPCIÓ DEL RECORREGUT 

Comencem l'etapa d'avui en una bifurcació de la pista que des del Molí Nou segueix el curs del 
riu Rialb aigües amunt. La branca de l'esquerra puja cap a Maçaners i Sant Martí del Puig i la de la 
dreta davalla vers el riu; hem de seguir aquesta última (495 m), 

Abans d'arribar al pont que ens pennetrà travessar el Rialb creuem un canal lateral. Passat el pont, 
a l'esquerra, hi veiem una petita edificació i, a la dreta, unes naus-magatzem. La pista gira vers la dreta 
i comença a enfilar-se pel vessant esquerre del riu. 

0. 05 0. 05 

Hem d'abandonar la pista que seguíem i continuar per un trencall que surt cap enrera per l' esque
rra, pujant amb un sòl força erosionat. 

0. 02 0. 07 

Desemboquem en una pista transversal; l'hem de seguir cap a l'esquerra. Pocs metres més enda
vant deixem un trencall a la dreta; seguim rectes planejant. Més enllà, la pista decanta cap a la dreta i 
penetra en una petita vall secundària. 

0. 07 0. 14 

Arribem en una bifurcació. La branca de l'esquerra va a creuar el llit de la vall; nosaltres seguirem 
la branca de la dreta que puja lleugerament. 

Després de fer un giravolt esquerra-dreta, la pista s'enfila amb pendent més fort. 

0. 11 0. 25 

Arribem al capdamunt de la pujada, a l'esquenall de la serra de Cal Tomàs (600 m); enfront veiem 
Sant Andreu del Puig de Rialb. Deixem un trencall a la dreta i baixem lleugerament. Per la dreta se'ns 
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uneix un camí que baixa i girem cap a l'esquerra creuant la capçalera del torrent i vorejant els camps 
que s'estenen als peus de Sant Andreu. 

0. 03 0. 28 

La pista bifurca; seguim la branca de la dreta, més ampla, que puja. Més endavant veurem una de 
les poques marques blanques i vermelles de l'etapa. 

0.01 0.29 

Desemboquem al coll del Puig (615 m) on trobem una pista transversal que seguirem vers la dreta 
pujant lleugerament. 

0. 02 0.31 

Trobem un doble trencall a la dreta, en un punt on hi ha una fita feta de biguetes; la branca de 
l'esquerra mena a la masia del Puig de Rialb i la de la dreta al caseriu de Sant Andreu. Es recomana 

anar fins aquest indret per tal d'admirar la senzillesa de la seva construcció. 

Uns metres més enllà del doble trencall la pista bifurca; hem de seguir per la branca de la dreta 

que planeja. 

0. 04 0. 35 

El camí bifurca en dues branques que segueixen paral·leles i que més endavant es retroben. 

0.03 0. 38 

Fem un revolt cap a l'esquerra per tal de creuar un escorrentiu d'aigües. 

0. 04 0. 42 

Trobem una marca del GR !! (620 m). El camí davalla, de moment de forma suau. Enfront, hi 
veiem una edificaciÓ i, al fons, la serra de l'Aubenç. Deixem un trencall a la dreta que surt planejant i 
seguim rectes ara baixant amb fort pendent. 

0.03 0.45 

Fem un gir cap a l'esquerra passant a frec d'un gros pedrot (610 m) i, després de travessar un 
rierol, ens dirigim vers la casa que vèiem. 

Deixem un trencall a l'esquerra i continuem, ara pujant, en direcció a la construcció. 

0.03 0. 48 

Voregem la casa que ens queda a mà esquerra; passades les edificacions podem veure la pedra que 
feia de base d'un trull. Anem en direcció al mas de l'Ara pel costat d'un camp que queda a la dreta. 

0. 05 0.53 

Passem pel punt més proper al mas de l'Ara, per entremig de camps (640 m). El mas es troba 
situat en el camp de la dreta, a la vora del bosquet. Entrem en el bosquet; pugem. 

2 



0. 07 1. 00 

Sortim del bosquet i continuem pujant per una clariana de rocallisos en una zona on s 'ha eixamplat 
el camí tot terraplenant el terreny. Enrera, cap a l'esquerra, més enllà del barranc de Ramoneda, podem 
veure-hi can Benaviure. 

0. 05 1. 05 

Arribem al capdamunt de la pujada; planegem una mica i tomem a pujar. 

0. 06 1. 11 

Al final de la pujada ens trobem amb un trencall a la dreta (750 m). Hem de rebutjar-lo i continuar 
endavant baixant lleugerament. Poc després tomarem a pujar. 

0. 05 1. 16 

Deixem un camí que baixa molt embrossat cap a l'esquerra. Seguim pujant per la carena. 

0. 04 1. 20 

Arribem al capdamunt de la pujada; a l'esquerra hi ha una fita. Seguim endavant tot baixant una 

mica per tomar a pujar tot seguit. 

0. 04 1. 24 

A la dreta queda un trencall poc fressat; seguim pujant. A l'esquerra tenim el barranc de Vila
rúbia i més enllà el serrat de Ramoneda. 

0. 04 1.28 

Després de fer un revolt esquerra-dreta fmalitza, de moment, la pujada (820 m). Enfront veiem les 
verticals parets del tossal del Coll de Prats. Baixem. 

0. 02 1. 30 

Arribem al coll (810 m) que separa les obagues de Ramoneda, amb el torrent de Rialb, a la dreta, 
del serrat de Ramoneda, amb el barranc de Vila-rúbia, a l'esquerra. A la dreta deixem una fita de 
pedres; seguim endavant pujant. A la dreta, a l'altra banda del torrent, s'hi veuen les cases de Canes. 

0. 03 1.33 

Se'ns uneix un camí que baixa per l'esquerra. Poc després fem un revolt cap a l'esquerra i veiem 
la casa de Vila-rúbia a la dreta. Baixem vorejant uns grans blocs de pedra. 

0. 03 1. 36 

Deixem un trencall a la dreta que es dirigeix vers la casa de Vila-rúbia; seguim endavant pel camí 
que de moment puja i, més endavant, planeja. Després de fer un revolt cap a l'esquerra veiem davant 
nostre una casa amb una bella arcada a la façana principal. Per ací sortim de la comarca de la Noguera 
i entrem a l'Alt Urgell. 

0. 06 1. 42 

Se'ns uneix un camí que baixa per l'esquerra; seguim endavant en direcció a la casa tot vorejant 
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una petita bassa (850 m). Passem a frec de la casa, que queda a la dreta, i una mica més endavant ens 
trobem en una cruïlla. La branca de l'esquerra ve de Ramoneda; nosaltres hem d'anar cap a la dreta per 
entremig d'alzines. Pocs metres més enllà se'ns uneix, per l'esquerra, un trencall procedent del camí de 
Ramoneda. Avancem paral'lels a la paret rocallosa del Bosc de Ramoneda. 

0. 11 1. 53 

En un revolt se'ns uneix, per l'esquerra, un camí que puja. Seguim endavant pujant amb fort 
pendent. 

0. 07 2. 00 

Arribem en una bifurcació. El nou traçat del camí segueix la branca de l'esquerra; nosaltres segui
rem l'antic camí que continua recte. 

0. 07 2. 07 

Retrobem el camí actual (1000 m), el seguim cap a la dreta baixant. Des d'quest punt tenim una 

magnífica panoràmica: a l'esquerra veiem els contraforts de la serra de l'Aubenç, enfront hi ha el tossal 
de Cortiuda i, a la dreta, la serra de Sant Honorat. En primer terme, a l'altra banda del barranc, s'hi 
veu Sant Martí de Cortiuda. 

El camí planeja vorejant l'enfonsada capçalera del torrent que tenim a la dreta. 

0. 09 2. 16 

Girem cap a la dreta per tal de travessar uns camps situats en el tàlveg de la vall; una vegada a 
l'altra banda, tomem a girar cap a la dreta i pugem lleugerament. 

0. 02 2. 18 

Se'ns uneix un camí per la dreta. A la dreta, a l'altra banda del torrent veiem, ara ja més propera, 
l'església de Sant Miquel i el llogarret de Cortiuda situat dalt del turó. Davant, hi tenim can Bernadí; 
ens hi dirigim. 

0.02 2. 20 

A l'esquerra, en un nivell elevat, hi ha un dipòsit i una gran alzina. Arribem en una bifurcació a 
l'enforcall de la qual s'hi troba can Bernadí (990 m); hem de seguir per la branca de la dreta que va a 
passar per davant de la casa, pel peu del seu basament. 

Deixem una bassa a la dreta i seguim endavant per un camí de sòl herbós. 

0.06 2. 26 

Se'ns separa un camí per la dreta que puja; a l'esquerra, en primer terme hi ha camps de conreu i 
més enllà, al fons, els vessants de la serra de l' Aubenç. 

0. 03 2.29 

Deixem un trencall a l'esquerra i seguim endavant. Enfront veiem la característica silueta de la 
roca del Corb amb el coll de Mu a l'esquerra. La pista va davallant lleugerament. 
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0.20 2.49 

Passem prop d'un gran dipòsit-piscina que queda a l'esquerra a un nivell inferior. El camí descriu 
un ampli revolt cap a l'esquerra; a la dreta deixem un trencall. 

Una mica més endavant se'ns uneix per la dreta una pista; a l'enforcall hi ha cartells indicadors. 
Seguim endavant. 

0.02 2.51 

Arribem al caseriu de la Mora (900 m), on hi ha l'ennÏta de la Mare de Déu del Roser. Conti
nuem per la pista que voreja el caseriu en direcció a la roca del Corb. 

0. 03 2. 54 

Girem cap a l'esquerra i deixem un trencall a la  dreta que puja. Baixem lleugerament per un tram 
vorejat de pollancres. 

0. 07 3. 01 

Fem un gir molt marcat cap a l'esquerra deixant un trencall que surt per la dreta. Baixem. 

0. 08 3. 09 

Arribem al nivell del torrent de Peramola (810 m). Deixem un camí que puja per l'esquerra i 
girem cap a la dreta per tal de creuar el torrent per un pont. Ens situem en el seu marge esquerre i 
seguim endavant planejant pel costat de camps. 

0. 04 3. 13 

Deixem un camí a la dreta que baixa als camps laterals. 

0. 01 3. 14 

A la dreta de la pista queda una bassa. 

0. 05 3. 19 

A l'esquerra, una mica elevades, podem veure-hi unes baumes (800 m); el llit del torrent ha quedat 
molt enfonsat a la dreta. Pocs metres més endavant se'ns uneix un camí que baixa de les baumes i de la 
masia del Torrent. 

0. 04 3. 23 

Deixem una petita esplanada a l'esquerra i girem cap a la dreta. Mirant enrera podrem veure la 
masia del Torrent un xic elevada; enfront tenim la roca del Corb. 

0. 03 3. 26 

Fem un gir cap a la dreta per tal de salvar un escorrentiu d'aigües. 

0. 02 3. 28 

Per l'esquerra se'ns uneix un camí que baixa. 
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0.10 3 .38  

Deixem un camí que puja cap a l'esquerra. 

0. 05 3 .43 

Deixem un novament un camí que puja cap a l'esquerra. 

0. 02 3. 45 

Se'ns uneix un camí per la dreta. 

0. 04 3. 49 

De nou se'ns uneix un camí per la dreta; poc després en deixem un, de bifurcat, que puja vers 

l'esquerra. 

0. 02 3 .51  

Travessem el torrent de Peramola per un pont (685 m). 

0. 01 3 .52  

Se'ns uneix una pista que baixa per la  dreta; entrem en un engorjat. 

0. 04 3 .56  

Deixem una pista malmesa que s'enfila cap a la  dreta; seguim per l'engorjat. En sortir de  l '  engor
jat veiem el poble de Peramola davant nostre. 

0. 05 4. 01 

Deixem un dipòsit a l'esquerra. 

0. 01 4.02 

Per la dreta se'ns uneix la pista que ve de Sant Marc. A l'enforcall hi ha uns rètols indicadors: 
nosaltres venim de Cortiuda (7 km), Roca del Corb (2 km) i Font Serquetes (1 km); l'altra branca ve de 
Sant Marc (5 km), Pallerols (6 km) i Ponts (20 km). 

Trobem les primeres cases del poble i el sòl esdevé asfaltat; baixem. Fem un marcat revolt cap a 
l'esquerra vorejant xalets i per la dreta se'ns uneix un trencall. Continuem endavant baixant per un tram 
cimentat. Baix, a la dreta hi ha la zona d'esbarjo de la font de Caner. 

Fem un revolt cap a la dreta i travessem el torrent de Peramola per un pont elevat. Pugem lleuge
rament. 

0. 08 4. 10 

Deixem un carrer a l'esquerra que puja; a la dreta, a baix, hi ha una piscina. Seguim pel carrer de 
Cortiuda. 

0.01 4. 11 

Arribem en una cruïlla; a la dreta hi ha uns safareigs. En aquest punt fmalitzem l'etapa (565 m). 
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